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Eindredactie Boy Tijbosch Hoofdredactie 
Marianne Kuijper Vormgeving Caroline 
Meijers Adres Zamenhof 65, 1962 GA 
Heemskerk Telefoonnummer 088-9957200

De volgende editie verschijnt op 1 
oktober 2018. Kopij aanleveren vóór 18 
september 2018. Niets uit deze uitgave 
mag overgenomen, vermenigvuldigd of 
gekopieerd worden zonder toestemming.

INHOUD EN VOORWOORD

Beste lezer,

Het was soms misschien een beetje té warm, 
maar over het algemeen mogen we zeggen 
dat we een fantastische zomer achter de 
rug hebben. Hoge temperaturen en veel zon 
leidden tot het feit dat men niet eens meer 
per se Nederland uit hoefde om een mooie 
vakantie te hebben. Maar aan alles komt 
een einde. September gaat beginnen en 
de herfst is in zicht. Dat heeft ook positieve 
kanten – de fraaie kleuren van de bladeren, 
bijvoorbeeld. Of de prachtige zonsopgang en 
-ondergang. En soms mogen we genieten 
van een verrassende nazomer.

Voor u is het in september vooral goed om 
te weten dat de activiteiten die in juli en 
augustus een zomerstop hielden veelal 
gewoon weer verder gaan. Daarnaast 
keren veel vaste medewerkers huiswaarts 
van vakantie en ziet u de bekende en 
vertrouwde krachten in en rondom uw 
locatie weer. U heeft in de zomerperiode 
ongetwijfeld veel nieuwe gezichten gezien: 
zelfs de medewerkers van het hoofdkantoor 
en voormalig werknemers zijn ingezet om 
ervoor te zorgen dat uw dagritme zoveel als 
mogelijk gevolgd kon worden. We danken u 
dan ook voor uw begrip.

De dagen worden misschien korter –  uw 
wijkkrant wordt dat absoluut niet. We wensen 
u opnieuw veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

3  Het Uitbureau

5  Agenda

9  Praktische info

10 Vanuit ViVa!

11 Inzendingen

16  ViVa! Gastvrij

18  Gouden Dagen

20  Breinbrekers  

16



xxxxx

 SPIL ViVa!  3

Nieuwe leden gezocht
Sint Agnes organiseert iedere 
dag allerlei activiteiten. Sommige 
activiteitenverenigingen hebben te maken 
gekregen met een terugloop van het aantal 
leden, waardoor we op zoek zijn naar nieuwe 
deelnemers voor de volgende verenigingen:

De Leestafel
Een gezellige club waarbij verhalen worden 
voorgelezen en herinneringen met elkaar 
worden opgehaald. De wekelijkse thema’s 
kiezen we samen met elkaar uit. Komt u 
ook eens meeluisteren en -praten? U bent 
iedere maandagochtend om 10:30 van harte 
welkom in de vergaderruimte.

De hobbyclub
De hobbyclub geeft u de mogelijkheid om, 
onder begeleiding van een vrijwilliger, zelf te 
knutselen. Kom eens langs in de hobbykamer 
(de oude personeelskamer) om te kijken 
naar de vele mogelijkheden. De hobbyclub 
zit er iedere dinsdagochtend vanaf 10:30.

Krea Doe
Deze creatieve activiteit draait om 
handwerken, kaarten maken, kettingen 
rijgen, bloemschikken en méér. U bent van 
harte welkom om aan te schuiven. Krea Doe 
vindt iedere dinsdagmiddag om 14:15...

Tekst gaat verder op de volgenda pagina.

ACTIVITEITEN
Het Uitbureau organiseert activiteiten voor cliënten en omwonenden van 
uw woonlocatie. Deze rubriek bespreekt de meest bijzondere uit zowel de 
afgelopen als de komende periodes.

HET UITBUREAU
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...plaats in het Hof van Agnes.

Aanschuiven mag natuurlijk ook bij alle 
andere activiteiten!

Café Agnes
Sint Agnes geeft u iedere maand, op 
zaterdag- of zondagmiddag, de gelegenheid 
om een kop koffie of thee óf iets anders te 
drinken in Café Agnes. Dit gaat gepaard met 
Draai Uw Plaat of livemuziek en een kans 
op een prijs bij de koffieloterij. Café Agnes 
vindt deze maand op zaterdag 15 september 
plaats. U bent van 14:00 tot 16:00 welkom in 
de foyer.

Indische dag
Sint Agnes organiseert op zondag 30 
september een sfeervolle, Indische dag. 

Deze middag en vooravond, van 14:30 
tot 20:00, staan volledig in het teken van 
activiteiten in Indische stijl. U kunt in de 
middag genieten van onder meer dansacts 
en modeshows, waarbij bekende gezichten 
uit Sint Agnes Indische kleding showen. U 
mag vanaf 17:00 aanschuiven voor een buffet 
in het Hof van Agnes tijdens een muzikaal 
samBal, waarbij de band Bodiri de muziek 
verzorgt. We richten ook een fotostudio in 
waar u uzelf kunt laten vastleggen. 

De dag wordt mogelijk gemaakt door de 
Stichting Vrienden van ViVa!. De Indische 
Dag is gratis voor bewoners van Sint Agnes. 
Buurtbewoners en andere belangstellenden 
betalen een eigen bijdrage. Bewoners van 
Sint Agnes hebben voorrang bij een te groot 
aantal aanmeldingen. Komt u ook?

MEER ACTIVITEITEN

HET UITBUREAU
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SEPTEMBER 2018
Wijzigingen onder voorbehoud.

Maandag 3 september
10:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag
   Begin expositie Barbara van Marle Hal     
 
Dinsdag 4 september
10:30   Hobbyclub
10:30   Opening expositie Barbara van Marle Foyer
10:30   't Ommetje (naar het kermisterrein)
14:15   Krea Doe: Bloemschikken

Woensdag 5 september
10:00   Eucharistieviering
14:15   Kermis Heemskerk: Eerste Deuntje – Bewegen 
   met Plezier (met oliebollen)

Donderdag 6 september
10:30   Geheugenclub
14:15   Kermis Heemskerk: Optreden Wendy Molee – 
   Goud van Oud

Vrijdag 7 september
10:45   Kermis Heemskerk: Laatste Kreuntje – zitdansen 
   (met bowl) 

AGENDA
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Maandag 10 september
10:30   De Leestafel
10:45   Presentatie en toelichtingen expositie 
   Barbara van Marle met Kok Klever
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 11 september
10:00   Verkoop en modeshow H&A Mode
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe

Woensdag 12 september
10:00   Eucharistieviering
14:15   Boottocht met de pannenkoekenboot 

Donderdag 13 september
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud

Vrijdag 14 september
10:45   Zitdansen 
14:15   Bakclub       

Zaterdag 15 september
13:30   Ontmoetingsdag Senioren Gemeentehuis Heemskerk  

AGENDA
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Zondag 16 september
10:30   Kom-naar-buitendag: Duofietsen

Maandag 17 september
10:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag
   Einde expositie Barbara van Marle Hal

Dinsdag 18 september
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe

Woensdag 19 september
10:00   Woord- en communieviering 
   (voorganger: Pastor Klever) 
14:15   Bewegen met Plezier

Donderdag 20 september
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud

Vrijdag 21 september
10:45   Zitdansen 
14:15   Jeu de boule en koersbal 

AGENDA
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Maandag 24 september
10:30   De Leestafel
10:45   Gespreksgroep Actualiteiten met Kok Klever
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 25 september
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe

Woensdag 26 september
10:00   Eucharistieviering
14:15   Bingo      

Donderdag 27 september
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud
Vrijdag 28 september
10:45   Zitdansen 
14:15   Bakclub

Zondag 30 september
14:00   Indische Dag

AGENDA
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PRAKTISCHE INFO

DUOFIETS
Sint Agnes heeft in juli een nieuwe, elektrische duofiets 
met trapondersteuning gekregen: een fiets waarbij 
u naast de begeleider zit en mooie tochten kunt 
maken. Heeft u zin om op pad te gaan? Vraag naar de 
voorwaarden bij het Uitbureau of de gastvrouw.



xxxxx

1 0   ViVa! SPIL

Boekentip
Dementie, ik zie mams is een prachtig boek 
van Annoeska van der Struif. Zij is twee 
jaar geleden begonnen met schrijven over 
momenten in haar leven die haar raken, 
waaronder het dementieproces van haar 
moeder. 

Over het boek
Het boek gaat over het laatste levensjaar 
van Annoeska's moeder met vasculaire 
dementie. Annoeska heeft hierin de moed 
gehad om met haar moeder in contact 
te blijven en haar op liefdevolle wijze 
te begeleiden, dwars door de dementie 
heen. Ze vertelt openhartig en eerlijk haar 
ervaringen aan de hand van dialogen, 
gedichten en verhalen. Het spirituele aspect 
van de dementie komt ook aan bod.

De prettige manier van vertellen en de 
goede balans tussen lijden en humor zorgen 
ervoor dat het boek luchtig blijft. Annoeska 
weet het ongrijpbare op een heldere wijze uit 
te leggen. Dat maakt het boek een absolute 
aanrader voor iedereen die van lezen houdt.

Annoeska van der Struif
Annoeska werkt op dit moment als 
medewerker in het onlangs geopende 
Odensehuis in Heemskerk. Dit is een 
ontmoetingsplaats voor mensen met 
geheugenproblemen of (beginnende) 
dementie.

Over Vanuit ViVa!
De rubriek Vanuit ViVa! geeft u 
iedere maand een impressie van 
waar ViVa! Zorggroep zich zoal 
mee bezig houdt óf de nodige, 
praktische informatie betreffende 
uw woonlocatie. 

U weet zodoende óók wat er 
speelt rondom uw zorginstelling. 
Meer info nodig? Bel dan naar 
088-9958000 of kijk op 
www.vivazorggroep.nl.

VANUIT V IVA !



xxxxx

 SPIL ViVa!  1 1

We zijn wat we ons herinneren
Heeft u ze nog: oude familiefoto’s? Plaatjes 
waar u met uw vader of moeder op staat, 
hand in hand wandelend of spelend op het 
strand? Kunstenares Barbara van Marle had 
ze nog wel – en ze heeft er iets moois van 
gemaakt. De komende weken kunt u, van 3 
september tot 17 september, een aantal van 
deze bewerkte en overgeschilderde foto’s 
bewonderen.

Misschien herkent u uzelf in deze foto’s en 
doen ze u denken aan onze eigen jeugd. 
Aan de veiligheid en bedding in het leven 
die onze ouders, veelal, aan ons hebben 
doorgegeven. Als een geschiedenis van 
koesteren en loslaten die zich van generatie 
op generatie herhaalt. Die onbezorgde 
periode uit ons bestaan, veilig achterop 
bij vader op de fiets, waarbij moeder 

met de theepot wachtte tot we uit school 
kwamen, hebben we zelf aan onze kinderen 
doorgegeven – en zij weer aan hun kinderen.

Neem de tijd om de foto’s op u in te laten 
werken. Geestelijk verzorger Kok Klever 
kan u hierbij begeleiden: op maandag 10 
september om 10:45 geeft hij toelichtingen.  
U kunt ook met uw familie langsgaan. Opdat 
we samen over de grenzen van generatie 
heen proeven van de rust en geborgenheid 
van toen en daardoor ook van nu.

Door Jolanda Booij en Kok Klever, 
geestelijk verzorger

INZENDINGEN

Iets inzenden?
Heeft u een leuk stukje 
geschreven of een mooie foto 
gemaakt? Of heeft u genoten van 
een uitstapje en wilt u dat graag 
met anderen delen? Geef uw 
inzending door aan de redactie 
en wie weet verschijnt u in de 
volgende editie! Neem hiervoor 
contact op met de gastvrouw 
van uw locatie of mail direct naar 
hoofdredacteur Marianne Kuijper 
via m.kuijper@vivazorggroep.
nl.
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Barbecue
Op dinsdag 7 augustus hebben deelnemers 
van de dagopvangactiviteiten, onder leiding 
van Janneke van de Wel en collega’s, genoten 
van een gezamenlijke driegangenmaaltijd 
met barbecue. Uit de leuke reacties was 
duidelijk dat dit initiatief zeker voor herhaling 
in aanmerking komt.

Namens de dagopvang

Even voorstellen
Ik ben Jessica Teeuw-Niesing, 45 jaar en 
sinds 1 juni in dienst bij ViVa! Zorggroep 
als Coördinator Gastvrije Dienstverlening  
Horeca en Service: dit is een hele mond vol 
voor een hele gevarieerde functie. 

Ik ben geboren en getogen in Monnickendam, 
heb, na de middelbare school, de Hotelschool 

in Amsterdam afgerond en ben vervolgens 
altijd in de horeca werkzaam geweest: van 
afwasser tot event manager en zo ongeveer 
alles daar tussenin. 

Waterrijck en Sint Agnes zijn de locaties waar 
ik samen met mijn collega’s wil proberen 
om de woonbeleving nog aangenamer te 
maken dan deze nu al is. Uiteraard voor de 
bewoners zelf, maar net zo goed voor de 
familieleden en de buren die we hier ook 
heel graag ontvangen. Dit wil ik bereiken 
door middel van zorg, aandacht, service en 
leuke activiteiten, zodat het voor iedereen 
fijn is om in Waterrijck of Sint Agnes te zijn 
en om langs te komen! 

INZENDINGEN
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Als u vragen heeft of suggesties mag u 
mij altijd aanspreken. Een mail kan ook: 
j.teeuw@vivazorggroep.nl. We zien elkaar 
snel bij Waterrijck of Sint Agnes!

Door Jessica Teeuw-Niesing, Coördinator 
Gastvrije Dienstverlening Horeca en Service

De wens van mevrouw Stet
Op donderdag 16 augustus is de wens 
van mevrouw Stet in vervulling gegaan. 
Zij wilde heel graag nog eens naar haar 
geboorteplaats Groningen. Na bijna 200 
kilometer rijden kwam mevrouw in het 
centrum van Groningen aan. Bij het zien van 
de straat namen kwamen de herinneringen 
weer terug. De Martinitoren in Groningen 
was niet te missen en die hebben we dan 
ook meteen op de foto gezet. Ook de Grote 
Markt hebben we afgelopen: we hebben 

een heerlijke warme chocolademelk met 
slagroom gedronken op het terras. Samen 
met de aardige chauffeur Dick en vrijwilligster 
Nancy zijn we nog langs allerlei winkeltjes 
geweest. Groningen is echt een prachtige 
stad vol historische herenhuizen, pakhuizen 
en moderne architectuur. 

Na de heerlijke lunch was het helaas tijd om 
richting de auto te gaan. De terugreis ging 
voorspoedig en na weer bijna 200 kilometer 
heeft de chauffeur ons afgezet in het dorp 
en hebben we daar nog lekker wat genuttigd 
voordat we op huis aan gingen.

Door Ingeborg van Honschoten

INZENDINGEN
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Gedicht

Ruimte
Geef me wat ruimte
toe, laat een stukje vrij.

Schuif even een stukje op
wijk tien centimeters van mijn zij.

Ruimte wil ik om te spelen
ruimte ook om te delen.

Kom alleen niet te dicht op mijn huid
dan smoort mijn geluid.

Ruimte om te kunnen ademen
dat lucht enorm op.

Ruimte om na te denken
het spookt zo in mijn kop.

Ruimte om jou ruimte te geven
toe geef het me heel mijn leven.

Het is gewoon een gevoel
ruimte heeft wel degelijk een doel.

Ruimte om elkaar los te laten
ruimte om elkaar weer te vinden.

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Laat me blijven wie ik ben. Woorden gegrepen 
uit het hart van Ramses Shaffy. U weet vast 
nog wel wie deze losbandige, levendige – en 
drinkende – populaire zanger was, met rake 
teksten die pasten bij zijn leven. Zo zong hij in 
het liet Laat Me ‘laat me mijn eigen gang maar 
gaan, ik heb het altijd zo gedaan’. Met in de 
coupletten een inkijkje hoe hij met zijn vrienden 
omging: ‘Ik zal ze heus nog wel ontmoeten, 
misschien vandaag, misschien over een jaar’. 

Het was moeilijk afspraken maken met Ramses. 
Over zijn heengaan zingt hij ‘ik laat mijn liedjes 
dan maar zwerven en verder zoek je het maar 

uit’. Een heerlijke vrijbuiter – en zo bleef hij tot 
zijn laatste ademtocht zijn eigen gang gaan.

Zelf hebben wij meestal iets rustiger geleefd. 
Enige vastigheid heeft ook zo zijn waarde. 
Maar, als we eerlijk zijn, zijn we allemaal ook 
een beetje eigenaardig geweest. En nu nog. 
We hebben allen onze eigen gewoontes die 
voor een ander soms vreemd overkomen en 
vragen ruimte om dat voort te zetten. Ruimte bij 
het personeel in de verzorging en huishouding 
en ruimte bij elkaar om ons te laten blijven wie 
wij zijn.

LAAT ME

zomer weetjes

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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21 september luidt officieel het einde van 
de zomer in. De bladeren verkleuren en 
beginnen van de bomen te vallen. De dagen 
worden al snel een flink stuk korter. Met een 
beetje geluk zit er nog een mooie nazomer 
in, maar de temperaturen voelen toch niet 
echt zomers meer aan. Maar wat hébben 
we een prachtige zomer gehad! En hierdoor 
kan er ook weer veel groente en fruit worden 
geoogst. September belooft, ook binnen 
ViVa! Zorggroep, een interessante maand te 
worden.

Gastvrij nieuws
We hebben, zoals u weet, in de periode april-
mei onderzoek gedaan naar uw mening over 
het eten en drinken binnen ViVa! Zorggroep. 
De belangrijkste conclusie die we hieruit 
hebben getrokken, is dat u meer variatie in het 
groenteaanbod en meer seizoensgroenten 

wil. Het eten mag daarnaast iets meer op 
smaak worden gebracht.

De groenten zoals u die in de menucyclus 
worden aangeboden, zijn inmiddels verder 
aangescherpt. U kunt er zodoende iedere 
maand vanuit gaan dat wij het overgrote deel 
van de beschikbare seizoensgroenten in uw 
menu verwerken. Vindt u de groenten te 
flauw? Vraag dan om een kruidencarrousel: 
verkrijgbaar op iedere locatie en voorzien 
van zes of zeven soorten kruiden waarmee 
u uw maaltijd naar behoefte wat meer op 
smaak kunt brengen. 

We hebben op een aantal locaties een proef 
gehouden met het dagelijks serveren van...

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrije tip
In september vinden er door 
het hele land de jaarlijkse 
appelplukdagen plaats. Gelukkig 
is het voor ons des te makkelijker 
om langs de groentewinkel of 
markt te gaan. Er is weer een 
overvloed aan allerlei heerlijke 
appelsoorten en in september 
smaken ze het best. Neem 
iedere dag een lekker appeltje, 
want an apple a day, keeps the 
doctor away.
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...groene bladsalade, want ook daar bleek 
veel vraag naar te zijn. We hopen zodoende 
zoveel mogelijk wensen zo snel mogelijk in 
te voeren.

Oogst van de maand
September is een maand waarin er veel 
paprika’s worden geoogst. We weten 
allemaal dat paprika’s in drie verschillende 
kleuren bestaan, maar wist u het volgende 
ook over deze bijzondere groente?

• Paprika’s bevatten meer dan twee keer 
zoveel vitamine C als sinaasappelen.

• Paprika’s zijn vet-, suiker- en glutenvrij 
en bevatten erg weinig koolhydraten.

• Een groene paprika is eigenlijk een rode, 
gele of oranje paprika die nog niet rijp is.

• De oranje paprika is de zoetste van 
allemaal.

ViVa!ccino
De ViVa!ccino is een speciale, luxe en hele 
lekkere koffie of thee die u wordt aangeboden 
op de locaties waar men werkt met een 
espressomachine. De theespecials zijn 
vanzelfsprekend op alle locaties verkrijgbaar.  
Elke maand een nieuw recept, elke maand 
een nieuwe verwennerij.

Deze maand
De ViVa!ccino van deze maand is de 
Latte Hazelnut Macchiato, geserveerd 
met een hartige lekkernij. De prijs is €2,50 
voor bewoners. Wijkbewoners en andere 
belangstellenden betalen €2,95.

VIVA !  GASTVRIJ

Gastvrij gedichtje
De eerste bladeren 
vallen van de bomen,
teken dat de herfst gaat komen.

De kastanjes vallen op straat,
geeft aan dat herfst komen gaat.

De paddenstoelen 
rijzen langs het pad,
de herfst komt: koud en nat.

Het wordt herfst, wat een pracht.
Geniet van de natuur, 
want dat geeft u kracht.
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Gouden Dagen vervult wensen voor 
eenzame, kwetsbare ouderen aan de hand 
van de wensboom. Deze rubriek geeft u het 
laatste nieuws rondom Gouden Dagen én 
houdt u op de hoogte van recent vervulde 
wensen.  

Hulp gezocht
Gouden Dagen organiseert, zoals u weet, 
uitstapjes en evenementen aan de hand 
van wensen van ouderen. We willen 
daarmee eenzaamheid tegengaan onder 
zowel bewoners van woonzorgcentra 
als zelfstandig wonende ouderen. Deze 
doelgroep is soms lastig te bereiken. Hulp is 
daarom altijd wenselijk.
 
Kent u iemand, een vriend of misschien een 
buurman of -vrouw, die niet meer makkeijk 
de deur uit kan, weinig bezoek ontvangt en 

veel alleen is? Neem dan contact met ons op, 
zodat we hem of haar mee op stap kunnen 
nemen en in contact kunnen brengen met 
anderen. Deze ouderen verdienen namelijk 
ook Gouden Dagen. U kunt ons bereiken via 
het telefoonnummer 088-9957250 voor de 
locatie Westerheem.

Glazenwasser
Mevrouw Gilissen woont al ruim twaalf jaar 
in de aanleunwoning van Westerheem. Ze 
woont daar met veel plezier, maar vond het 
vreselijk dat haar ramen aan de buitenkant 
niet gelapt konden worden. Annita, haar 
hulp, besloot deze wens in de wensboom 
op te hangen. Het bedrijf Cillekens BV werd 
benaderd met vraag of ze wilden helpen...

Gouden Koffie
Op 17 augustus stonden we 
met onze koffiekar op het 
Agnes Plantsoen in Heemskerk. 
Omwonenden hadden een 
uitnodiging ontvangen om bij 
ons op de koffie te komen. 
Vrijwilligers hebben hen alles 
verteld over Gouden Dagen en 
aanwezigen konden direct hun 
wensen kenbaar maken. 

Het was een zeer geslaagde en 
gezellige koffieochtend!
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...deze wens te vervullen. Een week later stond 
glazenwasser André met de hoogwerker voor 
het raam van mevrouw Gilissen om met veel 
plezier haar ramen te boenen. Het resultaat was 
verbluffend. 'Ik kan de wolken weer zien', riep 
mevrouw verrast. 'Kopje koffie, glazenwasser?' 
Dat hoefde André niet, maar hij kreeg wel een 
hand van deze blije bewoonster.

Wel en niet gelukt
Ouderen worden minder mobiel, maar dat 
betekent niet dat ze achter de geraniums 
moeten zitten. Gouden Dagen neemt ze mee 
op stap. Dat geldt ook voor mevrouw Koens. 
Mevrouw Koens, die nog zelfstandig woont, 
had de wens om samen met een vriendin 
een visje te eten. Haar wens ging op vrijdag 
10 augustus in vervulling. Hotel Akersloot had 
haar voorkeur, wat een goede keuze bleek 
te zijn: de dames hebben genoten van een 
gezellig diner met een scholfilet. ‘Dank je wel 
Gouden Dagen, voor de gezellige avond’, aldus 
mevrouw Koens en haar vriendin.

Een  andere wens die is vervuld, is die van 
mevrouw Stet uit Sint Agnes. Ze ging op 16 
augustus een dagje winkelen in Groningen. Dat 
betekende natuurlijk vroeg uit de veren, zodat 
ze er een lange dag van kon maken. Mevrouw 
heeft een heerlijke dag in de stad gespendeerd 
en het geweldig naar haar zin gehad.

We hebben alles in het werk gesteld om de 
wens van meneer Groote uit Meerstate te 
kunnen vervullen, maar dit is helaas niet gelukt. 
Het bleek niet mogelijk te zijn om met hem te 
kanoën. We kunnen mogelijk wél een andere, 
toekomstige wens van hem vervullen.

Kom-naar-buitendag
Gouden Dagen organiseert 
in het laatste weekend van 
september een Kom-naar-
buitendag. De dag staat in 
het teken van het maken van 
wandelingen. We drinken 
voorafgaand aan de wandeling 
een kopje koffie of thee met 
iets lekkers en zorgen bij de 
terugkomst voor een lunch 
waar we met elkaar van kunnen 
genieten. 

We brengen u door middel van 
flyers op de hoogte van de 
exacte locatie van de Kom-naar-
buitendag.
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Antwoorden:
1. C | 2. C | 3. C | 4. B | 5. C | 6. A | 7. C

Wat weet u over de vogeltrek?

1. Welke vogels vliegen in formatie?
A. Uilen | B. Penguïns | C. Zwaluwen

2. Hoe hard vliegen de meeste vogels?
A. 10 tot 20 kilometer per uur | B. 20 tot 30 kilometer per uur | C. 40 tot 60 

kilometer per uur

3.De Noorse stern broedt op Groenland en trekt dan van de 
Noord- naar de Zuidpool. Hoe noemen we dit soort vogels?

A. Afstandstrekkers | B. Trekvogels | C. Lange-afstandstrekkers

4. Welke afstand legt de Noorse stern af?
A. 10.000 kilometer | B. 30.000 kilometer | C. 20.000 kilometer

5. Hoe ver vliegen korte-afstandsvliegers vanuit Nederland?
A. Naar Afrika | B. Naar Australië | C. Naar Frankrijk en Spanje

6. Hoeveel kilometer trekken de slechtweertrekkers?
A. Tot 80 kilometer | B. Tot 100 kilometer | C. Tot 150 kilometer

7. Hoe weten we waar trekvogels naartoe vliegen?
A. Door midden van gokken | B. Door ze te vangen | C. Door radars, 

ringen en vogelwachters

VOGELQUIZ

zomer weetjesINZENDINGENBRE INBREKERS


